
DYRK RØDDERNE 

KAMPPROGRAM 

VELKOMMEN TIL DAGENS KAMPE  



DAGENS SPONSOR 

Kampbolden er sponseret af: 

 

 

 

 

 
CAFE PASSAGEN 

Peter Poulsens Passage 

Jernbanegade 11 * 3480 Fredensborg 
 
Salg af øl, vin, spiritus og kaffe 

 

Siddepladser både indefor og ude i passagen 

Kom ind og se nærmere ! 

 

 

 

Kontakt os gerne  

Telefon:  40 57 79 13 

 

 

 

 

 



DAGENS KAMP 
SJÆLLANDSSERIEN 

 

 

FBI byder fans, sponsorere, tilskuere, 

dommere og modstandere velkommen til 

dagens kamp mellem 

 

 

FREDENSBORG STADION 
LØRDAG 24 August 2019 

Kl. 13:00 



NU SKAL ENDNU FLERE MED PÅ  
MOTIONSFODBOLDBØLGEN 

Giv motionsfodbolden et skud! 

Åben prøvetræning lørdag den 7. september kl. 12:00 
Træningen er en god blanding af fodbold– og fitnesstræning 

 
FBI har 3 hold, du kan deltage på: 
 

• Motionsfodbold Herrer    (20år til 62år) 

• Fodbold Fitness Damer   (20år til 62år) 

• Ældrebold og Hygge Herrer  (Pensionister) 
 
Du behøver ingen fodboldmæssige forudsætninger eller særligt udstyr -
alle kan være med, og vi lover en sjov træning, hvor pulsen kommer i 
vejret og lattermusklerne bliver rørt. 
 
Vi glæder os til at tage imod dig! 
 

Fodbold er en helt fantastisk motionsform for voksne motionister.  
Det vil vi gerne have endnu flere danskere til at opdage.  

 

- Vi har forskningsmæssig evidens for, at Fodbold Fitness er en meget effektiv motionsform 

til at forbedre sundhed, fysisk form og trivsel for utrænede danskere i alle aldre, og det er i 

sig selv grund nok til at få så mange som muligt til at spille med. Løredag den 7 september 

er en glimrende mulighed for at afprøve konceptet for nye udøvere, så jeg håber, at rigtig 

mange klubber vil være med, udtaler professor Peter Krustrup fra Institut for Idræt og Bio-

mekanik på Syddansk Universitet, der i mere end 15 år har forsket i sundhedseffekterne ved 

fodbold og andre idrætsgrene.  

 

 

 



TRÆNERE OG DOMMERE 
 

 

Fredensborg: 

Træner:     Michael Gorm Nielsen 

Holdledere:   Ralf Antonsen 

 

 

 

 

Modstander: 

Træner:      Ali Yüksel 

Holdleder:   Jan Poulsen 

 

 

 

 

 

Dommer:    Steen Jensen 

Liniedommere: Simon Reusch 
 Samir Husadzic 





 

FBI HS 1 HOLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit navn er 

Christoffer 

Schwarz.  

Jeg er 23 år og 

kommer oprin-

deligt fra Vi-

rum. Har spillet 

fodbold i virum 

hele mit liv.  

Spillet alt fra 

DS til S3.  

 

Til daglig arbej-

der jeg hos et 

telemarketing-

selskab og læ-

ser enkeltfag  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nordsjællands største teknikhus  
 

 
Poul Sejr Nielsen er Nordsjællands største teknikhus med stolte traditio-
ner i det gode håndværk. Vi yder service og leverer totalløsninger inden 
for EL, VVS og Blikkenslagerarbejde. 
  
Vi har kompetencer og stor erfaring inden for alle serviceopgaver, og in-
gen opgave er for stor eller lille.  
 
Vi tilbyder service af alle typer installationer inden for alle vores tekniske 
kompetencer. Uanset om det gælder private-, offentlige- eller erhvervs-
kunder så sikrer vi altid konkurrencedygtige priser.  
 
Vi har specialiseret os i at finde fejl – og endnu vigtigere i at løse dem. 
Med vores fejlfindings-enhed garanterer vi, at vi kan løse dine udfordrin-
ger. Også selvom vi ikke har stået for monteringen. Det er en del af vo-
res DNA, at vi løser problemer. 
  
Vi er Nordsjællands førende leverandør af løsninger inden for miljø og 
grøn energi.  
 
Med Poul Sejr Nielsen er I sikret løsninger, hvor der anvendes den nye-
ste bæredygtige teknologi. Vi ved, at krav til energiforbedringer er indi-
viduelle, og derfor rådgiver vi altid individuelt, så din investering hurtigst 
muligt tjener sig hjem og sikrer dig og miljøet de bedste betingelser.  
 
Vi har som erklæret mål i Poul Sejr Nielsen, at være førende inden for 
den grønne omstilling, til gavn for vores kunder og miljøet. Sammen 
med udvalgte leverandører leverer vi bl.a. totalløsninger inden for sol-
celler, jord- og solvarme samt luft-til-vand varmepumper, hvor vi udfører 
design og projektering af alle typer anlæg.  
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Energioptimeret ventilation – med fokus på menne-
sker, økonomisk drift og et bæredygtigt miljø. 

E. Klink er én af de mest kompetente ventilationsen-
treprenører, der har samlet alle kompetencerne ét 
sted.  
 

I mere end 70 år har E. Klink været på forkant med udviklingen og sat nye standarder 

for energioptimeret ventilation. I dag er virksomheden blandt de mest effektive og tek-

nisk dygtige ventilationsentreprenører i branchen. 

 
Digitalt byggeri med BIM-projektering 
Som BIM-projekterende ventilationsentreprenør arbejder vi tæt sammen med vore råd-

givende partnere om digitalt byggeri. Her benytter vores tekniske designere såvel Au-

toCAD/MagiCAD som Revit MEP/MagiCAD til at løse de omfattende og ofte teknisk kom-

plekse projekteringsopgaver med. Læs mere. 

 
E. Klink er med i VENT-ordningen 
E. Klink er medlem af VENT-ordningen. Vi er således bemyndiget til at foretage diverse 

tekniske anlægsundersøgelser og udførelse af ventilationsopgaver, som sikrer, at venti-

lationsanlægget til stadighed lever op til kundens funktionskrav, hvad angår anlægs-

ydelse og energiforbrug. 

 

Når alle kompetencer er samlet ét sted 
Som én af de få aktører i ventilationsbranchen tilbyder E. Klink en total kompetencevif-

te, der spænder lige fra projektering, effektiv byggeledelse og digitalt design til produk-

tion af egne ventilations-komponenter samt montering, indregulering og service – alt 

under ét tag. Det betyder høj teknisk kvalitet, effektiv produktion, fleksibilitet og 

punktlighed, hvilket positionerer os som en konkurrencedygtig og attraktiv samarbejds-

partner. 

 
E. Klink styrer hele processen 
Som en del af Per Aarsleff og Wicotec-Kirkebjerg koncernen tilbyder E. Klink endvidere 

tværfaglig projektering, koordinering og styring af omfattende og teknisk krævende 

teknikentrepriser. 

https://www.eklink.dk/kompetencer/digitalt-design
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SELECT BRILLANT SUPER TB 

Fodbold af den bedste kvalitet og benyttes i kampe på  

allerhøjeste niveau. 

 

Hver eneste fodbold fra SELECT er baseret på revolutionen fra 1962, hvor grundlæg-

ger, Eigil Nielsen, udviklede en fodbold med 32 felter. Det altoverskyggende ønske var 

at skabe den mest pålidelige bold med det mest forudsigelige, lige svæv og et op-

spring, der hverken var for højt eller for lavt.  

 

Det var umuligt at lave en fuldkommen rund bold med 18 felter, hvilket var standard-

konstruktionen af en bold førhen. Med de 32 felter - 20 sekskanter og 12 femkanter - 

lykkedes det SELECT at skabe den mest runde bold nogensinde. 

 

Senere modtog en gruppe amerikanske forskere Nobelprisen for at opdage, at moleky-

lerne i kulstof med en særlig bestråling organiserer sig som en fuldstændig rund bold - 

noget Eigil Nielsen allerede havde opdaget og virkeliggjort i sin fodbold med 32 felter, 

hvorfor molekylemodellen også blev kaldt “fodboldmolekylet”. 

 

En bold med optimal rundhed er grundlæggende for at opnå pålidelig aerodynamik - 

altså et lige svæv og et kontrolleret opspring. Vores ypperste fodbold, BRILLANT SUPER 

TB, er blevet grundigt testet i en vindtunnel på Institut for Sundheds- og Idrætsviden-

skab på Tsukuba Universitet i Japan. Resultatet af testen viser, at BRILLANT SUPER TB 

har en bedre aerodynamik end andre topbolde på markedet. 

 

Boldens klassiske konstruktion med 32 felter gør, at bolden møder vindmodstand sene-

re i sit svæv gennem luften og dermed bevarer en stabil høj hastighed gennem længe-

re tid. Dette giver et stabilt og mere forudsigeligt 

svæv, hvilket alle fodboldspillere sætter stor pris på. 



 

NY FBI  

SPONSOR 
 

 

 

Velkommen til FBI nyeste sponsor ”TANDKLINIK LYHNE”! 

 

På klinikken er vi et veluddannet og professionelt team af 3 tandlæger og 5 klinikassi-
stenter. Til klinikken er tilknyttet laboratorie teknikere eksternt. Vi lægger stor vægt på 
at holde os opdateret med den nyeste viden om såvel behandlingsmetoder som materi-
aler. Alle deltager løbende i kurser, så vi fagligt altid er med i, hvad der sker af forbed-
ringer og ændringer indenfor moderne tandpleje.  
 

 
Vi rådgiver gerne vores patienter om fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsformer, der er til 
rådighed i dag. Vi kan også tilbyde informationsmateriale og artikler. Er der behov for en uddybende 
snak, specielt ved omfattende behandlingsplaner eller andet, er du velkommen til at kontakte os.  
 

 

Kontakt os gerne  

Telefon:  48 48 11 22 

 



Fredensborg Superbrugs 

Humlebækvej 2 

3480 Fredensborg 

 

 

 
 

Velkommen i SuperBrugsen 
 - En madbutik lidt ud over det sædvanlige   

 

SuperBrugsen tror på det nære og lokale 

SuperBrugsen har mere end 220 butikker i Danmark, og hver eneste af dem spiller 

en vigtig rolle i det lokalsamfund, de er en del af. Ganske enkelt fordi vi i SuperBrug-

sen tror på styrken i sammenholdet og fællesskabet, og fordi vi gerne vil engagere 

os i den hverdag, der foregår lige udenfor vores dør. 

 

SuperBrugsen støtter lokalt også Fredensborg Boldklub og Idrætsforening. 

 

Husk hver gang du handler i SuperBrugsen, er du med til at give 

et bidrag tilbage til FBI! 

http://superbrugsen.dk/
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